
mENU
Healthy & vegan food

Encomende refeições prontas, salgadinhos,
lanches e sobremesas 100% vegetais e

deliciosas! 

Faça a sua encomenda com 24h de
antecedência! Entregamos na sua morada!

* Entregas gratuitas em Lisboa, para
encomendas de valor igual ou superior a 25€.

acozinhaverde@gmail.com

911900522

Receba refeições prontas todas as semanas
no conforto de sua casa! Contacte-nos.

Pack Marmitas Vegan



Bolinhos de grão-de-bico, limão e ervas
aromáticas (8un) - 10€

Hambúrguer de grão, cenoura e coentros
(6un) - 12€

* Todos estes produtos estão preparados para ir ao
forno e podem ser congelados.

para congelar
salgadinhos:

Croquetes de lentilhas vermelhas e
legumes (10un) - 15€

Almôndegas de lentilhas e noz (10un) -
15€

Hambúrguer de feijão-preto e tomate
(6un) - 12€



pronto a comer

Tofu e alho francês à brás - 24€

Bolonhesa de lentilhas - 22€

* Pack Marmitas Vegan - 150€ (mensal)

* Receba refeições prontas todas as semanas no
conforto de sua casa! Contacte-nos para saber mais
sobre o pack Marmitas Vegan.

Arroz de cogumelos com chouriço vegan -
25€

Feijoada de cogumelos com chouriço vegan
- 22€

Caril de grão e legumes - 22€

Serve 4 pessoas:



lanches & snacks

Bolas energéticas| 12un - 10€ 
Cajus, tâmaras e cacau cru (opção alfarroba a
pedido). Pode ser congelado. Validade no
frigorífico: 1 semana

Hummus | 500g - 7€ 
Grão-de-bico, tahin (pasta de sementes de
sésamo), limão, alho e especiarias. 

Patê de "atum" para barrar | 300g - 8€
Uma deliciosa alternativa ao patê de
atum, com tofu fumado, algas e maionese vegan.

Barritas energéticas| 10un - 12€ 
Noz, damasco e sementes de abóbora. Pode ser
congelado. Validade no frigorífico: 1 semana



O famoso Bolo de Chocolate - 25€

Bolos DOUBLE ou XL 

Bolo Junior - 30€
Indicado para crianças a partir de 1 ano.
Adoçado apenas com frutas. Sabor a banana e
canela. Serve 10 fatias.

Várias opções de massas e recheios/coberturas para
bolos maiores. Contacte-nos!

bolos & tartes

Bolo de chocolate com cobertura de chocolate e
baunilha. Serve 10 fatias.

Tarte rústica de Maçã - 25€
Base integral, adoçada com fruta e xarope de
ácer. Serve 10 fatias.


